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 حول الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 

.... الجمعيددة أهليددة مسدددددددتقلددة وال تتبع أي  2011لسدددددددنددة  363مقيدددة برقم 

نتطلع ألقصدددي درجات اإلحتراا والخبرة ، وردددعار  -مؤسدددسدددات أو جامعات 

 الجمعية في هذه المرحلة: أنشر فكرة ، إبني كيان.

 

 أهداا الجمعية ونشاطها األساسي

  دعم البحوث والدددراسدددددددددات العلميددة في مجددال التكنولوجيددا وفي مجددال

من  الكمبيوتر التعليمي خاصدددددددة هو الهدا الرئيسدددددددي للجمعية، ويتم ذلك

خالل العديد من األنشطة والفعاليات كااللتزام بعقد المؤتمر العلمي السنوي 

للجمعية وإصدددددار مطبوعات المؤتمر، وبتشددددجيع ودعم الباحوين بالتواجد 

في كل أنشدددددددطتها العلمية والتفاعل االيجابي مع لجان الجمعية المختلفة 

 .وأجهزتها

 يوتر التعليمي في نشدددر البحوث والدراسدددات المتخصدددصدددة في مجال الكمب

سددلسددة محكمة )مجلة علمية( متخصددصددة تصدددر باسددم الجمعية ويشددرا 

عليها متخصدددصدددون ويحكمها أسددداتذة في التخصدددل ضدددمن لجنة علمية 

  .خاصة بالجمعية

  تعزيز أواصر التعاون بين العاملين والمهتمين والباحوين بمجال الكمبيوتر

إقدامدة االجتمدداعدات التعليمي في مصدددددددر وتبددادل الخبرات بينهم من خالل 

والندددوات وورا العمددل والدددورات التدددريبيددة والمنتددديددات والمؤتمرات 

  .وتنظيم الرحالت والمسابقات

  إصددددددار النشدددددرات الدورية والمجالت المتخصدددددصدددددة والصدددددح  ومواقع

االنترنت والقنوات الفضدددددائية و يرها من أسددددداليب التواصدددددل االجتماعي 

عامة والكمبيوتر التعليمي بصفة  الممكنة لنشر الوعي التكنولوجي بصفة

  .خاصة

  إنشاء موقع ويب للجمعية متخصل في التعليم االلكتروني عن بعد يساهم

  .في نشر وتقديم الخدمات للعاملين في المجال
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 أهداا الجمعية ونشاطها األساسي تابع :

  تاج البرمجيات سددددددددد العجز في برمجيات الكمبيوتر التعليمية من خالل إن

الكمبيوترية بصدددفة خاصدددة ولمختل  األجهزة التكنولوجية عامة. كما تهتم 

الجمعيددددة بتطبيو وتواي  البرمجيددددات المنتجددددة في البحوث العلميدددة 

 .والدراسات وتشجع الجمعية على ذلك

  إقددامددة المعدداهددد والكليددات والمدددارا الخدداصددددددددة في المجددال التكنولوجي

  .وبخاصة الكمبيوتر التعليمي واللغات

  إنشدددددددداء المكتبددات الوقددافيددة والعلميددة في المجددال التكنولوجي وبخدداصددددددددة

  .الكمبيوتر التعليمي لتدعيم الباحوين والمهتمين

  فتح قنوات اتصدددددددددال للتعددداون العلمي مع األفراد والجمعيدددات والهي دددات

والمؤسددددددسددددددات الداخلية والخارجية لالسددددددتفادة من الخبرات التكنولوجية 

  :التعليمي، من خالل لجددددان الجمعيددددة الحددددديوددددة في مجددددال الكمبيوتر

لجنة النشدددددداط والتواصددددددل -لجنة البرمجة -لجنة التدريب  –اللجنة العلمية 

 االجتماعي

 نطاق عمل الجمعية الجغرافي:

 والعنوان المتخذ مركًزا إلدارتها بورسعيد. على مستوى جمهورية مصر العربية 

 

 العنوان البريدي:

 بورسعيد مصر 42311األمين وروا   60ص.ب  

 

 الموقع االلكتروني

https://eaec-eg.com/ 
 

 موقع المجلة علي بنك المعرفة المصرى

http://eaec.journals.ekb.eg/ 
 

 يمكن متابعة صفحة الجمعية على الفيس بوك

http://www.facebook.com/EAEC.EG 
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 تعليمات عامة للنشر بالمجلة العلمية ومجلة المؤتمر العلمي السنوي

  عالمات الترقيم والمسافات والتدقيو اللغوي هي مسؤلية الباحث وااللتزام بالقالب

الموضوع هو مس ولية الباحث وعليه حذا او إضافة بعض البنود حسب طبيعة بحوه 

وركله ان كان وصفي ام تجريبي فالقالب استررادي للمواصفات فقط وعلي الباحث االلتزام 

 – Aي في حالة العربي ومن  –اجع وانما ترتب من أ وال يتم تقسيم المر APAبقواعد 

Z في حالة االنجليزية 

 المراجع توضع كما هي بدون أعمدة كما المستخلل االنجليزي 

 المالحو توضع كما هي بدون أعمدة كما المراجع 

  كل الخطوط بالبحث تكونTime New Roman 

  للعربية 14 –لالنجليزية  12حجم خط المتن 

  14حجم خط العناويين الفرعية Bold  16 –لالنجليزية Bold للعربية 

   18حجم خط عنوان البحث Bold 

  عادي 16حجم خط اسم الباحث 

  14حجم خط جهة العمل للباحث أسفل اسمه وتكون بحجم Bold 

 مقاا الورق  B5 

 الجداول واالركال تكون بدون اعمدة اي في منتص  الصفحات 

 كلمة سواء عربي او انجليزي 200تزيد عن  عدد كلمات الملخل ال 

  سم من كل الجهات  3متن البحث يكتب على عمودين والهوامش 

  المالحو كما تم تطبيقها ركال 

  األرقام تكتب بالعربية وليست بالهندية 

 البحوث تطبع باالسود ودرجات الرمادي فقط وليس باأللوان لمراعاة ذلك أثناء الكتابة 

 م تحويلها بحواله بريدية باسم امين صندوق الجمعية او على رقم حساب بالنسبة للرسوم يت

الجمعية ببنك مصر مباررة وسيتم ابال كم بهذه االرقام بمجرد اجراء التحكيم وتنسيو وتعديل 

 البحث والموافقة النهائية على نشره

  االركال والمخططات التي تصمم بواسطة محرر النصوص وتتكون من مجموعة االركال

لتلقائة مول المربعات واألسهم يجب تجميعها في مجموعه واحدة وتحويلها الي صور وال يقبل ا

 باي حال من األحوال البحوث التي تقدم تلك المخططات في صورة مجزئة

  يتم ضبط جميع الصور واالركال والمخططات في البحث )سطري مع النل( وليس أي تنسيو

 ورة فوق النل ومن موضع ألخرأخر، أي أنه يجب أال يسهل تحريك الص
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